
  
  
  
  
  
  
  
  


 

  
  

 
 

 
  
  

 
 

 
 



 
 

٢ 

 
 :بسم اهللا والصالة والسالم  عىل رسول اهللا، وبعد

 
 فيهـــا شـــتات ُ مجعـــت،صـــخرة القـــدسدســـية ُرســـالة يف بيـــان عـــدم قه فهـــذ

اخلــــاص هبــــذا املوضــــوع مــــن  كــــالم العالمــــة حممــــد نــــارص الــــدين األلبــــاين
ُمجيـــع مـــا وقفـــت عليـــه مـــن تراثـــه املطبـــوع واملـــسموع، مـــع ترتيـــب مـــسائله 

 .وتبويبها ليسهل عىل القارئ الكريم تناوهلا والوصول ملا يريده منها
ُ وقـد ضــممت هـذه الرســالة إىل عمــيل املوسـو ْ َ َّعي الــذي مـن اهللا بــه عــيل َ َّ

ً، لكــن رأيــت نــرشها مفــردة ليــسهل  قــسم العقيــدة،موســوعة العالمــة األلبــاين ُ
تناوهلـــــا للبــــــاحثني وطــــــالب العلــــــم املعتنـــــني هبــــــذا املوضــــــوع عــــــىل وجــــــه 

 .اخلصوص، واهللا من وراء القصد
 

 وكتب
 شادي بن حممد بن سامل آل نعامن.د

 يف صنعاء اليمن
 ومكروهحرسها اهللا من كل سوء 

  



 
 

٣ 

 
 : ]صروي عن النبي  [
الـصخرة صـخرة بيـت املقـدس عـىل نخلـة، والنخلـة عـىل هنـر مـن أهنـار «

ــــنظامن  اجلنــــة، وحتــــت النخلــــة آســــية امــــرأة فرعــــون، ومــــريم بنــــت عمــــران ي
 .»القيامة سموط أهل اجلنة إىل يوم

 .)موضوع(
  : ]قال اإلمام[

ت املقــــــــــــدس ألول مــــــــــــرة بتــــــــــــاريخ ولقــــــــــــد شــــــــــــددت الرحــــــــــــل إىل بيــــــــــــ
حكومتـــا األردن وســـوريا عـــىل الـــسامح   حـــني اتفقـــت) هــــ٢٣/٥/١٣٨٥(

وزرت الــصخرة لالطــالع  لرعايامهــا بــدخول أفــراد كــل مــنهام إىل األقــىص،
النــاس ومــشايعة   لــزعم اجلامهــري مــنً، خالفــاً فإنــه ال فــضيلة هلــا رشعــا؛فقــط

  فيـــــه أنًداخل حـــــديثا عـــــىل باهبـــــا مــــن الـــــًاحلكومــــات هلـــــا، ورأيـــــت مكتوبــــا
بـــايل آنئـــذ أن أســـجله عنـــدي لدراســـته،  يف الـــصخرة مـــن اجلنـــة، ومل خيطـــر

 .وإن كان يغلب عىل الظن أنه موضوع كهذا
فهـــو ضـــعيف الضـــطرابه ." العجـــوة والـــصخرة مـــن اجلنـــة "وأمـــا حـــديث 

 . طبع املكتب اإلسالمي)٢٧٦٣( رقم " إرواء الغليل " يف كام بينته
  ).٤٠٧-٣/٤٠٦"(الضعيفة "



 
 

٤ 

 
ًخماطبــا صــاحب البيــت الــذي عقــدت فيــه اجللــسة وكــان قــد علــق [ :الــشيخ

 أن جيــب الــصورة هــذه أخــي  يــا-:]صــورة املــسجد األقــىص عــىل احلــائط
 .عندك منها أكرب ال التي الصورة هذه هنا من ترفع
 .اهللا شاء إن :مداخلة-
 اإلســـالمي العلــم ظللــت آلنا الــصورة هــذه ؟الــسبب ملــا تــدري :الــشيخ-

 هلــا قيمــة ال الــصخور مــن صــخرة وهــي ،مقدســة صــخرة الــصخرة وجعلــت
 واملـــسؤلون ،ًإطالقـــا هلـــا قيمـــة ال بريطانيـــا يف كانـــت أو هنـــاك كانـــت ســـواء
 زخرفتهــــا ســــبيل يف طائلــــةً أمــــوال ينفقــــون الــــذين امللــــوك هــــم مبــــارشة عنهــــا

ــــضليل ذلــــك ويف وتزيينهــــا  الــــصخرة هــــذه فــــصارت اإلســــالمية للــــشعوب ت
 الواقــــــع ايـــــستغلو أن يكفـــــيهم ال ًسياســـــيا اســـــتغلت ثـــــم،...مقدســـــة صـــــخرة
 الرحـــال إليهـــا تـــشد التـــي الثالثـــة املـــساجد مـــن هـــو الـــذي األقـــىص املـــسجد
ـــريوا ًسياســـيا الوضـــع يـــستغلوا أن يريـــدون كـــانوا إذا هـــذا يكفينـــا  محـــاس ويث

 : قيل كام كانوا وإن املسلمني
 تنادي ملن حياة ال ولكن      ًحيا أسمعت ناديت ولئن
 رماد يف تنفخ أنت ولكن    أضاءت هبا نفخت ًنارا ولو

ــــريوا أن أرادوا فــــإذا  ــــري هــــذا كــــان إن املــــسلمني عواطــــف يث  فاملــــسجد يث
 ومـــن ومـــضللة مـــضلة فهـــي يكفـــي الثالثـــة املـــساجد مـــن باعتبـــاره األقـــىص



 
 

٥ 
 الــسلفيني معـرش ونحـن املجـالس صــدور يف ووضـعها نـصبها تأييـدها مجلـة
 .واضح ًإسالميا هلا قيمة ال حجارة نقدس أن من وجل عز اهللاصاننا 

  )٠٠: ٤٨: ٢٢/ ٥٤١(" اهلدى والنور "
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  : ]قال اإلمام[

 نريــد نــذكر بــصورة الــصخرة املنتــرشة بــني أخواننــا الفلــسطينيني بخاصــة؛ 
 يف ن الـــبالد العربيـــة بخاصـــة أن الـــصخرة التـــي تـــذكركثـــري مـــ يف ألن الـــشائع

 يف املــسجد األقــىص هلــا قداســة وهلــا مزيــة خاصــة، وهــذا ممــا ال حقيقــة لــه
ًالرشع إطالقا، ومن املؤسف أن هـذه القداسـة املزعومـة للـصخرة املـسجد 

القيـــام برتميمهـــا  يف ًاألقـــىص تـــستغل سياســـيا ويتظـــاهر احلكـــام ويتـــسابقون
 . شبه ذلك، وكأن هذه الصخرة هي املسجد احلراموجتديد بناءها وما

فمــن واجبنــا أن نــذكر والــذكرى تنفــع املــؤمنني أن هــذه الــصخرة ال قيمــة 
ًاألرض مــن قيمــة وهـــذا طبعــا أمــر عـــادي  يف هلــا إال مــا لكــل جبـــل خلقــه اهللا

املــسجد األقــىص حيــث أنــه قــد جــاء  يف وعــام، والقداســة إنــام تنحــرص فقــط
ـــــان األ ـــــه فـــــضيلتان اثنت  قـــــرن املـــــسجد األقـــــىص مـــــع صأن النبـــــي : وىلفي
احلـــديث املعــروف صـــحته أال وهـــو قولـــه عليـــه  يف احلــرمني مكـــة واملدينـــة

ال تــشد الرحــال إال إىل ثالثــة مــساجد املــسجد احلــرام، «: الــصالة والــسالم
، هـــذه هـــي القـــضية األوىل التـــي جـــاء »ومـــسجدي هـــذا، واملـــسجد األقـــىص

 .صالرشع وصح ذلك كام سمعتم عن النبي  يف ذكرها



 
 

٧ 
ك؛ ألن شــد الرحــل :  أمـا القــضية األخــرى فكأهنــا فـرع للقــضية األوىل ذلــ

ك إال لفــضل قــائم  إىل مكــان مــا إذا مــا أذن بــه الــشارع احلكــيم فــام يكــون ذلــ
ك املكــان، ولكــن هــذا الفــضل قــد يكــون عامــا كــاميف  هــذا احلــديث  يف ًذلــ

صـدد بيانـه أال  يف ضل الثـاين الـذي أنـا اآلنًاألول وقد يكون خاصا وهو الفـ
املسجد األقىص، فكـل مـسجد مـن مـساجد الـدنيا  يف وهو مضاعفة الصالة

اجلامعــة فيــه بخمــس أو بــسبع وعــرشين درجــة، لكــن فــضيلة هــذه املــساجد 
 احلكــيم شــد الرحــل وختصيــصها بالــسفر قــد جــاء عالثالثــة التــي أجــاز الــشار

ــضعيف فــضيلة الــصالة فيهــا ف مــسجدي  يف صــالة«: قــال عليــه الــسالمفيهــا ت
، هكــذا جــاء »هــذا بــألف صــالة ممــا ســواه مــن املــساجد إال املــسجد احلــرام

 صــحيح البخــاري ومــسلم، مل يقــرن مــع احلــرمني الــرشيفني هنــا يف احلــديث
الفـضيلة املـذكورة لــه بخـالف احلـديث األول، ولكــن قـد جـاءت فــضيلة يف 

يـــــــث األخـــــــرى خــــــــارج بعـــــــض األحاد يف املـــــــسجد األقـــــــىص يف الـــــــصالة
الـــصحيحني بعـــضها ممـــا يـــصح إســـناده وبعـــض آخـــر ممـــا ال يـــصح إســـناده، 

 يف الكتــب وعــىل ألــسنة النــاس أن الــصالة يف املــشهور مــن هــذه األحاديــث
ســـند هـــذا احلـــديث ضـــعف  يف املـــسجد األقـــىص بخمـــسامئة صـــالة، لكـــن

 يف حــــديث آخــــر وهــــو بإســــناد قــــوي أن الــــصالة يف وبخاصــــة أنــــه قــــد جــــاء
ًإذا الفـــضيلة ليـــست للــــصخرة  .األقـــىص بامئتـــني ومخـــسني صـــالةاملـــسجد 

بعــض الكتــب التــي تــروي مــا هــب ودب  يف وإنـام للمــسجد نفــسه، ومــا يقــال
 وعـرج بـه ص عـرج بـه مـن الـصخرة، وأهنـا حيـنام رفـع نبينـاصمن أن نبينا 

اهلـواء، فهـذا كـالم هـراء ال قيمـة  يف حلقت بـه الـصخرة ولـذلك بقيـت معلقـة
 . الناحية العلميةًله إطالقا من



 
 

٨ 
ــــك ــــه وخالصــــة ذل أنــــه ال ينبغــــي تقــــديس مــــا مل : هــــذا مــــا أردت التــــذكري ب

يقدســــه الــــرشع وتعظــــيم مــــا مل يعظمــــه الــــرشع، فوضــــع هــــذه الــــصورة التــــي 
 .انترشت اليوم ينبغي التنبيه عىل ذلك

لــو زار اإلنــسان : احلــرم يعنــي يف :بالنــسبة للــصالة يعنــي: أقــول.. :مداخلــة
ًاحلـــرم طبعـــا يـــصيل فيـــه الـــصالة كانـــت راتبـــة أو نافلـــة،  :هـــذا املكـــان يعنـــي

 ..هناك صالة معينة أو يف :املكان الذي فيه الصخرة هل يعني يف لكن
مــــانع مــــن  يف إذا كانــــت الزيــــارة ملجــــرد االســـتطالع واملعرفــــة مــــا :الـــشيخ

ذلــك، أمــا الــذهاب إليهــا بقــصد التـــربك كــام يفعــل اجلمهــور مــع األســف مـــا 
 .ينبغي هذا

  )٠٠: ٣٩: ٥٧/ ٧٢٣(" ى والنوراهلد "



 
 

٩ 

 
 ]: "إصالح املساجد" يف قال القاسمي[

 .مون الصخرةِّوأما أهل العلم من الصحابة والتابعني فلم يكونوا يعظ
   ]:ًفعلق اإلمام قائال[

وهــــذا عــــىل خــــالف مــــا عليــــه النــــاس اليــــوم مــــن تعظيمهــــا وقــــصد : قلــــت
جتديـــدها أو  يف اىل أعلـــم بـــام رصف مـــن األمـــوال واهللا تعـــ،الـــصالة عنـــدها

 بظلـــم ، وهـــي اليـــوم حتـــت أيـــدهيم،ترميمهـــا بعـــد رضب اليهـــود هلـــا بالقنابـــل
ً حكامـــا ، أمـــراء ومــأمورين، وخمـــالفتهم لــرشيعة نبــيهم،املــسلمني ألنفــسهم

 أهلمهم اهللا العودة إىل العمل بدينهم ليتمكنـوا مـن طـرد العـدو ،وحمكومني
 .املستعان واهللا ،من بالدهم

  .)١٦٧ ص"(إصالح املساجدالتعليق على "



 
 

١٠ 

 
 

 ]:  بدع زيارة بيت املقدسْنِذكر اإلمام م[
جمموعـة الرسـائل «.»ًالطواف بقبـة الـصخرة تـشبها بـالطواف بالكعبـة  «-

 ).٣٨١ -٣٨٠, ٣٧٢/ ٢(» الكربى
ــ «-  ،أي نــوع مــن أنــواع التعظــيم كالتمــسح هبــا وتقبيلهــاتعظــيم الــصخرة ب

 ،وســوق الغــنم إليهــا لــذبحها هنــاك والتعريــف هبــا عــشية عرفــة، والبنــاء عليهــا
 )٥٧ -٥٦ ٢(» جمموعة الرسائل الكربى«.»وغري ذلك
  )١٤٧-١٤٦ص"(ص حجة النيب



 
 

١١ 

 
  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED..........رسالة في بیان عدم قدسیة صخرة القدس

  ٣....................................................................باب ھل لصخرة القدس فضیلة؟] ١[
  ٤.....................................................................باب ھل صخرة القدس مقدسة؟] ٢[
  ٦..............................باب التنبیھ على عدم قداسة صخرة األقصى  وحرمة التبرك بھا] ٣[
  ٩...................................................................... القدسباب حكم تعظیم صخرة] ٤[
  ١٠............................باب بدعیة الطواف  بقبة الصخرة أو التمسح بھا وما شابھ ذلك] ٥[

  ١١...................................................................................................الفھرس

 


